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ערבות של  בחיוב  נתחייבו  לא  והנשים  הטף 

ראשיכם  אלוקיכם  ד'  לפני  כולכם  היום  נצבים  "אתם 
כו'  נשיכם  טפכם  ישראל,  איש  כל  ושוטריכם  זקניכם  שבטיכם 
(כט  האוה"ח  ומסביר  כו'"  ובאלתו  אלוקיך  ד'  בברית  לעברך 
ישראל  את  להכניס  הוא  הללו  בדברים  רבינו  משה  שכוונת  ט) 
שכל  דהיינו  לזה  זה  ערבים  ישראל  כל  שיהיו  הערבות  בברית 
מלחטוא  חבירו  את  ולמנוע  להשתדל  מחוייב  מישראל  אחד 
אז  מלחטוא  אותו  מונע  ואינו  מהחטא  למונעו  בידו  יש  ואם 
מי  "כל  נד:)  (שבת  חז"ל  שאמרו  וכמו  זה  על  אותו  ד'  יעניש 
אנשי  על  כו'  נתפס  מוחה  ואינו  ביתו  בבני  למחות  בידו  שיש 

עבירות שבידם". על  "נענש  ופרש"י  ביתו" 

ונשיכם"  והנה שואל האוה"ח למה אמר הפסוק את "טפכם 
אחרי שכבר אמר הפסוק הקודם "כל איש ישראל" הרי לכאורה 
איש  כל  ולומר  לסיים  אח"כ  ורק  כולם  את  לפרט  לפסוק  הי' 
ישראל דהיינו שהפסוק הראשון הי' לו לומר ראשיכם שבטיכם 
הפסוק  סידר  טעם  ומאיזה  ישראל  איש  כל  נשיכם  טפכם  כו' 
את הטף והנשים בפסוק נפרד מהפסוק שכולל את כל ישראל.

ענין  על  מדברת  זו  שפרשה  שכיון  ט)  (כט  האוה"ח  ומתרץ 
נפרד  בפסוק  והטף  הנשים  את  הפסוק  מסדר  לכן  הערבות 
בחיוב  מתחייבים  והטף  הנשים  שאין  משום  ישראל  כל  משאר 
לנו  לומר  כדי  בנפרד  אותם  הפסוק  כותב  ולכן  הזה  הערבות 
אין  אבל  וטף  הנשים  של  המעשים  על  מתחייבים  שהאנשים 

ישראל. כל  המעשים של שאר  על  מתחייבים  והטף  הנשים 

האנשים  סוג  כל  את  התורה  כתבה  הראשון  בפסוק  ולפיכך 
על  זה  מתחייבים  ושהם  הערבות  בחיוב  שנכללים  שבישראל 
מתחייב  שאין  שבישראל  החלק  את  התורה  כתבה  ואח"כ  זה 
יש  אם  עליהם  חייבים  ישראל  אבל  ישראל  שאר  על  בערבות 

בהם. למחות  כח  בידם 

היסוד  על  תלוי  ישראל  כלל  של  קיומו 
לזה זה  ערבים  ישראל  כל  של 

לזה,  זה  ערבים  ישראל  שכל  הפרשה  בתחילת  מבואר  הנה 
הוא  הרי  מוחה  ואינו  למחות  בידו  שיש  מי  כל  בגמ'  אמרו  ולכן 
ישראל  את  ד'  חייב  למה  לשאול  יש  ולכאורה  זה.  על  נענש 
שאפילו  לגרום  יכול  הערבות  ענין  הרי  ערבות  של  הזה  בחיוב 
יכולים  היו  הם  אם  הרשעים  של  עבירות  על  יתחייבו  הצדיקים 
וא"כ מהו התועלת שיש בחיוב הערבות שבגללה  למחות בידם 

לזה. זה  ערבים  להיות  ישראל  את  ד'  חייב 

לנו  לתרץ  באה  בעצמה  שהתורה  יב)  (כט,  האוה"ח  ומבאר 
כו'  היום  נצבים  "אתם  הפסוק  שאמר  וזהו  הזאת  השאלה  את 
וטעם  זה,  על  זה  בערבות  להתחייב  [דהיינו  ד'  בברית  לעברך 
הדבר הוא] למען הקים ד' אותך לו לעם" דהיינו שבגלל שרצה 

הערבות  בחיוב  אותם  ד'  חייב  לכן  ישראל  לעם  קיום  שיהא  ד' 
שיהיו כל ישראל ערבים זה לזה משום שאם לא הי' להם חיוב 
ח"ו  בקדושתם  להתקיים  יכולים  ישראל  היו  לא  ערבות  של  זה 

שיתבאר. וכמו 

של  חיוב  שום  הי'  לא  שאם  דבריו  את  האוה"ח  ומסביר 
שבידו  העבירות  על  מתחייב  רק  הי'  מישראל  אחד  וכל  ערבות 
ישראל  לכלל  רוחני  קיום  הי'  לא  שח"ו  לחשוש  מקום  הי'  א"כ 
משום "שהיום יפשע אחד בקלה ולמחר בחמורה והיו נשמטים 
ד'"  עם  מהיות  ישראל  שיפשע  עד  מעט  מעט  הקדושה  מעדת 
נגרם  היה  א"כ  זה  על  זה  ערבים  ישראל  היו  לא  שאם  דהיינו 
וא"כ  לחבירו  מסייע  הי'  לא  מישראל  אחד  ששום  כזה  מצד 
מאביהם  ח"ו  מתרחקים  ישראל  כל  היו  לאט  שלאט  שייך  הי' 
וכשלא  קלים  חטאים  חוטאים  היו  שמתחילה  ע"י  שבשמים 
ויותר עד  יותר  ימשיכו לחטוא  יקבלו שום תוכחה על חטאיהם 

ד'". עם  מהיות  ישראל  "שיפשע  מצב  ח"ו  נגרם  שהי' 

וממילא  הערבות  בחיוב  ישראל  כל  את  ד'  חייב  ולפיכך 
הרי  קל  בחטא  אפילו  חוטא  חבירו  את  רואה  ישראל  כשאיש 
ישראל  יעמדו  ועי"ז  דרך הישר  ולהעמידו על  להוכיחו  ימהר  הוא 
ערבים  שעשאם  "ובמה  האוה"ח  וכמוש"כ  ובטהרתם  בקדושתם 
יתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה ויתקיימו לעם סגולה".

של  הזה  בחיוב  ישראל  את  חייב  שד'  הפסוק  שאמר  וזהו 
בערבות  אותם  ד'  שחייב  לעם"  לו  אותך  ד'  הקים  "למען  ערבות 
כל  במשך  ישראל  שיתקיימו  כדי  בזה  זה  ערבים  כולם  שיהיו 
הדורות ויעמדו בטהרתם ויהיו ראויים להקרא העם של ד' יתברך.

לארץ הורידה  כבר  כיון שמשה  היא  בשמים  לא 

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום כו' לא בשמים היא 
שאילו  ופרש"י  כו'"  לנו  ויקחה  השמימה  לנו  יעלה  מי  לאמר 
ללמוד  כדי  אחריה  לעלות  צריך  היית  בשמים  התורה  הייתה 
התורה  לימוד  על  מדבר  שהפסוק  רש"י  מדברי  ומבואר  אותה 
בשמים  לא  באומרו  הפסוק  שכוונת  הקדוש  האוה"ח  ביאר  וכן 

התורה. וידיעת  לימוד  לענין  הוי  היא, 

"לא  של  הזה  המשל  את  הפסוק  נקט  למה  לשאול  ויש 
בשמים היא" לענין לימוד התורה [ועיין באוה"ח שכתב שמש"כ 
קיום  ענין  על  הוא  בזה  הכוונה  היא"  לים  מעבר  "ולא  בפסוק 
בעלמא  גוזמא  דרך  זה  האם  התורה]  לימוד  על  ולא  המצוות 
בשמים  לא  של  הזה  המשל  את  הפסוק  נקט  בדווקא  שמא  או 
היא, ועוד צ"ב מה שכתב רש"י שאם היתה התורה בשמים הי' 
מוטל על האדם לעלות אחריה לשמים והרי איך שייך דבר כזה 

לשמים. אדם  שיעלה 

אלפים  ששת  אליהו  דבי  "תנא  ט')  (ע"ז  אמרו  בגמ'  והנה 
וצריך  כו'"  תורה  אלפים  ב'  תוהו  אלפים  שני  העולם  הוי  שנה 



להבין הכוונה במה שאמרה הגמ' שב' אלפים ראשונות היו בלי 
תורה והרי מבואר בגמ' שהתורה קדמה לעולם וא"כ איך נאמר 

שנה. אלפים  ב'  בשביל  תורה  בלי  העולם  שהי' 

ומבאר האוה"ח (במדבר כא  יז) את הפסוק של "באר חפרוה 
 - הקדושים  שהאבות  הוא  בזה  שהכוונה  עם"  נדיבי  כרוה  שרים 
ע"י עבודתם הגדולה, חפרו את הבאר של התורה ועשאוה ראויה 
להנתן לישראל משום שאע"פ שהתורה קדמה לעולם מ"מ היא 
לרדת  יכולה  היתה  לא  שהיא  באופן  צפון  במקום  גנוזה  היתה 
את  ועיכבו  שמנעו  דברים  שהיו  כיון  שלנו  העשייה  עולם  לתוך 
האבות  עבודת  ע"י  אבל  העשייה  עולם  לתוך  התורה  הורדת 
ומעכבים  מונעים  הדברים שהיו  כל  הסירו האבות את  הקדושים 
שייך  הדבר  נעשה  ועי"ז  שלנו  העולם  לתוך  מלרדת  התורה  את 

עולם המעשה. לתוך  להוריד את התורה  ואפשרי 

ולהשיג  להבין  אדם  לבני  שייך  הי'  לא  עדיין  אעפ"כ  אמנם 
ולכן  בשמים  עדיין  היתה  שהתורה  כיון  הקדושה  התורה  את 
באר   - הבאר  את  חפרו  שהאבות  אחרי  שאפילו  הפסוק  אומר 
חפרוה שרים, מ"מ הי' צורך לזה שגם יתקיים הענין של "כרוה 
יוריד לנו את התורה מן השמים לארץ  נדיבי עם" שמשה רבינו 
והוריד לנו את  ומ' לילה  יום  ולכן עלה משה לשמים בשביל מ' 
התורה ועי"ז ניתנה האפשרות לאדם להבין ולהשיג את התורה 

ודקדוקיה. פרטיה  בכל  הקדושה 

"לא  שאומר  הפסוק  את  יא)  (ל  האוה"ח  מסביר  ולפי"ז 
וגו'  היא  בשמים  לא  "אמר  הוא  בזה  שהכוונה  היא"  בשמים 
והנה  לנו  ולקחה  היתה בתחילה שהרי משה עלה שמים  כאשר 
"לא  של  הזה  שהמשל  האוה"ח  מדברי  מבואר  לפנינו"  היא 
התורה  שעכשיו  הוא  הפסוק  וכוונת  בדוקא  הוא  היא"  בשמים 

לארץ. הורידה  כבר  כיון שמשה  בשמים  אינה 

שכתב  רש"י  דברי  כוונת  לנו  מתבאר  הללו  האוה"ח  ועפי"ד 
שאילו היתה התורה בשמים הי' מוטל על האדם לעלות לשמים 
את  מוריד  משה  הי'  לא  שאילו  הוא  בזה  והביאור  ללומדה,  כדי 
הזה  בעולם  הנמצא  אדם  לשום  שייך  הי'  לא  א"כ  לארץ  התורה 
לומר  צריכים  אנו  בהכרח  כזה  ובמצב  התורה  דברי  את  להבין 
[או  התורה  את  וללמוד  לשמים  לעלות  לאדם  יכולת  שיש 
להורידה לארץ וכמו שעשה משה רבינו] כיון שכל קיום הבריאה 

הזה. בעולם  עיקר עבודת האדם  וזהו  לימוד התורה  על  תלויה 

בעולם העשייה  נמצאת  היתה התורה  לא  ולכן פרש"י שאם 
 - וללמדה  לשמים  לעלות  היכולת  את  לאדם  שיש  בהכרח  אז 
יתירה  וקדושה  גדולה  הכנה  מחייבת  לשמים  שעלייה  ובוודאי 
לימוד  לענין  עלינו  המוטל  החיוב  גודל  את  למידים  אנו  ומזה   -
התורה ועד כמה אנו מחוייבים לטרוח בשביל שנוכל ללמוד את 

ובטהרה. בקדושה  הקדושה  התורה 

המציאות  אבל  לאמר"  היא  לים  מעבר  "לא 
לים מעבר  הם  הוא שהמצוות 

מעבר  ולא  כו'  היום  מצוך  אנכי  אשר  הזאת  המצוה  "כי 

יא)  (ל  האוה"ח  ומפרש  הים"  את  לנו  יעבר  מי  לאמר  היא  לים 
הפסוק  לנו  ואומר  המצוות  ושמירת  קיום  על  מדבר  שהפסוק 
אלא  המצוה  את  לקיים  בכדי  הים  את  לעבור  צריך  אתה  שאין 

לעשותם. לפניך  מצויות  הם  המצות 

"לא  של  הזה  במשל  הפסוק  בחר  למה  האוה"ח  ושואל 
קרובים  הם  לישראל שהמצות  לומר  לים" כשרצה משה  מעבר 
כי  ואומר  הכתוב  שמסיים  וכמו  לעשותם  וביכולתם  אליהם 

הדבר מאד. אליך  קרוב 

אתם  ישראל  לכלל  אומר  שמשה  יא)  (ל  האוה"ח  ומסביר 
לא  אני  שהרי  בו  נמצא  שאני  מצב  באותו  נמצאים  אינכם  הרי 
בה  לקיים  כדי  לא"י  ולהכנס  הירדן]  [את  הים  את  לעבור  יכול 
"מי  של  במצב  נמצא  אני  ולכן  בארץ  התלויות  המצוות  כל  את 
הירדן  את  לעבור  לי  שא"א  משום  הים"  עבר  אל  לנו  יעבר 
יכולים  אתם  הרי  ישראל  כלל  אבל  הללו  המצוות  את  ולקיים 
לעבור את הירדן ולהכנס לא"י ולקיים את כל המצוות התלויות 

בארץ.

מאד  מחודש  באופן  הפסוק  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
דומה  היא"  לים  מעבר  "לא  של  הפסוק  מאמר  שאין  והוא, 
לדברי הפסוק שאומר "לא בשמים היא" משום שכוונת הפסוק 
נמצאת  אינה  התורה  שבאמת  הוא  היא",  בשמים  "לא  באומרו 
עוד בשמים כיון שמשה הורידה לארץ, אמנם כשהפסוק אומר 
כוונת הפסוק לומר לנו שבכדי לקיים  "לא מעבר לים היא" אין 
שבוודאי  משום  הים  את  לעבור  צריכים  אתם  אין  המצוות  את 
לתוך  ולהכנס  הירדן]  [את  הים  את  לעבור  צריכים  תהיו  אתם 

בארץ. התלויות  המצוות  את  לקיים  שתוכלו  בכדי  א"י 

לים  מעבר  נמצאים  המצוות  שאין  הוא  הפסוק  כוונת  אלא 
שהמצות  אע"פ  אלא  הים  את  לעבור  יכולים  אתם  שאין  באופן 
את  ולקיים  הים  את  לעבור  תוכלו  מ"מ  לים  מעבר  נמצאים 
יעבר  לים היא לאמר מי  "לא מעבר  וזהו שאמר הפסוק  המצוות 
לנו כו'" היינו שאינו מעבר לים באופן שתצטרכו לומר ["לאמר"] 
בשבילנו  הים  את  לעבור  יוכל  מי  דהיינו  לנו  יעבר  מי  ולתמוה 
אלא  הים,  את  לעבור  אדם  לשום  אפשרות  אין  לכאורה  והרי 
 - הים  את  לעבור  תזכו  שאתם  מכיון  מאד"  הדבר  אליך  "קרוב 

ולקיים את המצוות התלויות בארץ. לא"י  ולהכנס  הירדן  את 

שאני  שאע"פ  ישראל  לכלל  אומר  שמשה  מבואר  ונמצא 
כלל  אתם  אבל  המצות  את  ולקיים  הים  את  לעבור  אוכל  לא 
התלויות  המצוות  את  ולקיים  הים  את  לעבור  תוכלו  ישראל 
מי  לאמר  היא  לים  מעבר  "לא  משה  להם  שאמר  וזהו  בארץ 
יעבר לנו את הים" היינו שאין המצוות התלויות בארץ נמצאים 
אלא  לשם  להגיע  תוכלו  שלא  באופן  לים  מעבר  של  במצב 
אין  מ"מ  לים  מעבר  נמצאים  שהמצוות  הוא  שהמציאות  אע"פ 
אתם צריכים לתמוה ולומר "מי יעבר לנו" כיון שאתם בעצמכם 
תזכו לעבור את הירדן ולהכנס לארץ ישראל ועי"ז תוכלו לקיים 

בארץ. התלויות  המצוות  כל  את 

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים
לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט
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